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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen energetikai szakreferensi jelentés 2020-as évre szól a ”URBS PRO PATIENTE”
Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Dunapart 4199/3.; cégjegyzékszám:
13-09-202841; adószám: 20913502-2-13) részére, mely a Gálfi Béla Nonprofit Kft. jogutódja.
A jelentés az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és annak végrehajtási
rendelete (122/2015) alapján készült.
A vizsgálathoz a földgáz órás és a villamos energia 15 perces adatsorok álltak rendelkezésünkre
az idősoros elszámolású fogyasztási pontokra, valamint havi értékek a profilos
elszámolásúakra. Megkaptuk a Vállalat havi földgáz-, villamosenergia-, PB-gáz- és
üzemanyag-felhasználását is. Ezek alapján a telephelyekre részletes elemzést tudtunk adni.
A Társaság 2020. évi energiafelhasználását a 1-1. táblázat mutatja, a teljes energiafelhasználást
kibontva a 1-1. ábra szemlélteti.
1-1. táblázat

2020.

Energiahordozó

Vételezett
mennyiség

Végsőenergia
[kWhü+e+th/m]

Primerenergia
[kWhü/m]

Szén-dioxid
kibocsátás
2
[kt CO /m]

Villamos energia

610 820 kWhe

610 820

1 527 050

0,2291

Földgáz

258 595 Nm3

2 749 123

2 749 123

0,5443

PB-gáz

54 679 kg

706 289

706 289

0,1575

4 066 232

4 982 462

0,9309

Épületek

Részterület összesen
Tevékenység

Villamos energia

171 332 kWhe

171 332

428 330

0,0642

Benzin

6 252 l

61 172

61 172

0,0163

Gázolaj

14 035 l

137 306

137 306

0,0367

198 478

198 478

0,0530

4 436 042

5 609 270

1,0481

Szállítás

Részterület összesen
Összesen

Budakeszi, 2021.04.14.

Vincze Ferenc (ESZ-124/2019.)
ENCO-LG Energia Kft. (ESZSZ-49/2019.)
Az energetikai szakreferensi tevékenységben közreműködött munkatársak:
Fóti Bence
Ősz András
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1-1. ábra
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2. VIZSGÁLATI MÓDSZERTAN
2.1. RÉSZTERÜLETEK SZÉTVÁLASZTÁSA
Az energetikai szakreferensi tevékenység során az energiafogyasztásokat igyekszünk az
energiafelhasználás célja szerint három részterületre szétválasztani:
1. Az épületek energiafelhasználása (fűtés, világítás, légkondicionálás, szellőztetés)
2. A tevékenységgel összefüggő energiafelhasználás
berendezések, konyhatechnológia)

(nagy

energiafelhasználású

3. A szállítás, közlekedés energiafelhasználása
2.2. METEOROLÓGIAI ADATOK
Az energiafelhasználás a fűtésen, illetve a hűtésen keresztül nagy mértékben függ a külső
levegőhőmérséklettől. A térségben regisztrálásra kerülnek a napi átlaghőmérsékletek, a
legközelebbi szabadon elérhető hőmérsékletmérési adat a Csobánka településen található
meteorológiai állomás adatai (forrás: https://www.metnet.hu/). A 2-1. ábra mutatja a 2020-as
év napi minimum-, maximum- és átlaghőmérsékleti értékeit.

2-1. ábra

A vizsgált időszak abszolút minimum hőmérséklete -8,6°C volt (január 07.), az abszolút
maximum értéke 34,3°C (augusztus 08.). A napi átlaghőmérséklet 195 napon csökkent 12°C
alá, amikor fűteni kellett, és 33 napon volt 22°C fölötti, amikor gépi hűtés lehetett szükséges.
A csobánkai havi átlaghőmérsékleteket 2020-ra, összevetve az elmúlt négy év
hőmérsékleteivel, a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. mutatja. A nyári hónapok
átlaghőmérséklete 1,1°C-kal alacsonyabb, a téli hónapoké 0,8°C-kal magasabb volt, mint a
tavalyi azonos időszaké.
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2-2. ábra

2.3. ADATSTRUKTÚRA
A villamosenergia-fogyasztás elszámolása telephelyi főmérők alapján történik. A mérés a
Budakalász igazgatás telephelyen és a Kiskovácsi kórház szennyvíztisztító telepén havi, míg a
Kiskovácsi kórház és Budakalász kórházban 15 perces felbontású. Ezeken felül havi leolvasású
almérővel mérve van a Kiskovácsi kórház konyhája.
A Budakalász igazgatás telephely földgázfelhasználása profilos elszámolású, itt a havi
felhasználások álltak rendelkezésünkre. A Kiskovácsi kórház telephely felhasználása
mindhárom betáplálási ponton külön van mérve. A Kiskovácsi kórház (ATG-160), valamint a
SARA Otthon és konyha (FG-100) mérőponton órás felbontású, míg a Karbantartó épület és
raktár (G-16) mérőponton havi adatok álltak rendelkezésünkre.
A Budakalász kórház telephelyen vezetékes földgáz kapcsolat nincs kiépítve, így az épületek
fűtését és a használati melegvíz előállítását PB-gázzal oldják meg, ennek havi felhasznált
mennyiségét kaptuk meg.
Az üzemanyag-felhasználás elemzéséhez a Vállalat járművenkénti havi üzemanyagfogyasztását és futásteljesítményét használtuk fel.
A 2020-as év adatai mellett rendelkezésünkre álltak a korábbi évek fogyasztási adatai, valamint
a 2015-ös és 2019-es évet vizsgáló energetikai audit.
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2.4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az ”URBS PRO PATIENTE” Közhasznú Nonprofit Kft. - 2019. március 1-ig: Gálfi Béla
Nonprofit Kft. - 2009-ben alakult. Az ország egyik legnagyobb pszichiátriai intézménye, mely
462 fekvőbeteg ellátására alkalmas. Az intézmény feladata a halmozott mentális és testi
betegségek miatt szenvedő emberekről való gondoskodás biztosítása. A vállalat által
foglalkoztatottak száma 420 fő. Az ”URBS PRO PATIENTE” Közhasznú Nonprofit Kft. két
fő telephellyel rendelkezik, ezek Pomáz külterületén Kiskovácsiban, valamint Budakalászon,
nyugodt, csendes környezetben helyezkednek el (2-3. ábra).
Energiafelhasználás szempontjából kisebb fogyasztók a budakalászi igazgatási iroda, valamint
a kiskovácsi kórházhoz tartozó szennyvíztisztító.
A 2020-as évre jellemző COVID-19 járvány miatt az intézmény betegszáma a szokásosnál
alacsonyabb volt, mely elsősorban a konyha fogyasztásának kis mértékű csökkenését
eredményezte.

2-3. ábra

2.5. VÉGENERGIA, SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS SZÁMÍTÁSA
A nagyvállalatoknak és nagy energiafogyasztású vállalatoknak évente adatszolgáltatást kell
végezniük az előző évi energiafogyasztásaikról. A mért energiahordozó mennyiségen felül
szükséges feltűntetni a fogyasztásokat végsőenergiára átváltva, valamint a fogyasztás által
okozott CO2 kibocsátásokat és az éves energiaköltségeket is. A MEKH_ENHAT_VALLALAT
nyomtatvány kitöltése a következő módszertan szerint történik.
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VÉGENERGIA SZÁMÍTÁSA

1) Vásárolt üzemanyag tüzelőhő (𝑸üü𝒂 ) [MWhü/a]:
- benzin 𝐻ü =9,7844 kWhü/liter (fűtőérték),
- gázolaj 𝐻ü =9,7831 kWhü/liter.
2) Mért földgáz égéshő (𝑸é𝒇𝒈 ) [MWhé/a]:
A tüzelőhő-áram
𝑄̇ü = 𝑉̇

𝐻ü [GJü/h],

ahol 𝑉̇ ° a földgáz 𝑝 =1,013 bar 𝑡 =15°C gáztechnikai normálállapotra átszámított
térfogatárama [Nm3/h], 𝐻ü =NCV (Net Calorific Value) a földgáz gáztechnikai
normáltérfogatra meghatározott fűtőértéke (alsó égéshője) [MJü/Nm3], ill. az égéshő-áram
𝑄̇é = 𝑉̇

𝐻é [MWhé/h=MWé],

ahol 𝑉̇ ° a földgáz 𝑝 =1,013 bar 𝑡 =0°C fizikai normálállapotra átszámított térfogatárama
[Nm3/h], 𝐻é =GCV (Gross Calorific Value) a földgáz 𝑝 =1,013 bar 𝑡 =20°C állapotra
meghatározott (felső) égéshője [kWhü/Nm3].
A gáztechnikai normálállapotra és fűtőértékre alapozott átszámítást a hazai földgázellátó
rendszer kiépített méréstechnikája és a hazai nyilvántartási rend indokolja, míg a fizikai normál
állapotra és égéshőre alapozott átszámítás 2015 óta az EU nyilvántartási rendje is. Ebből adódik
a földgázszakmában, hogy 𝑄ü [GJü]/ 𝑄é [MWhé]≈3,25, miközben 3,6 GJ=1 MWh.)
3) Vásárolt PB-gáz tüzelőhő (𝑸üü𝒂 ) [MWhü/a]:
-

PB-gáz 𝐻ü =12,917 kWhü/kg (fűtőérték),

4) Vételezett feszültségen mért villamos energia (E) [MWhe/a]
Végenergia
Q [MWh/a] = 𝑄üü [MWhü/a] + 𝑄é
2.5.2.

[MWhé/a] + 𝑄ü

[MWhü/a] + E [MWhe/a]

PRIMERENERGIA-FELHASZNÁLÁS SZÁMÍTÁSA

A vételezett energiahordozók mennyisége összehasonlíthatóvá válik, ha kiszámítjuk a
fogyasztott primerenergia (tüzelőhő) mennyiségét. Ennek ismeretében megállapítható a
tüzelőanyagok eltüzelése által okozott CO2 kibocsátás is.
1) Vásárolt üzemanyag tüzelőhő (𝑸üü𝒂 ) [MWhü/a]:
-

benzin 𝐻ü =9,7844 kWhü/liter,
gázolaj 𝐻ü =9,7831 kWhü/liter.

2) Mért földgáz fűtőértékkel számított tüzelőhője (𝑸ü𝒇𝒈 ) [MWhü/a]:
- földgáz=10,631 kWhü/Nm3
3) Vásárolt PB-gáz tüzelőhő (𝑸üü𝒂 ) [MWhü/a]:
-

PB-gáz 𝐻ü =12,917 kWhü/kg (fűtőérték),

4) Vételezett feszültségen mért villamos energia (𝑸ü𝑬 ) [MWhü/a]
-

A villamosenergia átalakítás hatásfoka 𝜂̅ = 0,4 a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
alapján.
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[MWhü/a] + 𝑄ü

[MWhü/a] + 𝑄ü [MWhü/a]

SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS SZÁMÍTÁSA

CO2 kibocsátás primerenergia alapján:
 benzin 𝑔 =0,267 [t/MWhü] (2,33 kg 𝐶𝑂 /liter),
 gázolaj 𝑔 =0,267 [t/MWhü] (2,64 kg 𝐶𝑂 /liter),
 földgáz 𝑔 =0,0198 [t/MWhé] (55 kg 𝐶𝑂 /GJü),
 PB-gáz 𝑔 =0,223 [t/MWhé],
 villamos energia: 375 kg 𝐶𝑂 /MWhe,

3. AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS ELEMZÉSE
Az energiafelhasználási adatok személyes konzultációk során, továbbá elektronikusan jutottak
el hozzánk. Kiindulásnak a Társaság 2016-os bázisév mért energiafogyasztási adatait vettük
alapul. Rendelkezésünkre állt a Vállalat 2016-ban elkészült, 2015-ös évre és 2019-ben
elkészült, 2018-as évre vonatkozó energetikai auditja is, valamint helyszíni bejárást is
tartottunk. Emellett felhasználtuk a 2017-es, 2018-as és 2019-es év energetikai szakreferensi
tevékenységünk alatt összegyűlt energiafogyasztási adatokat is.
3.1. PRIMERENERGIA-FELHASZNÁLÁS
A Vállalat összes telephelyén december hónapban történt primerenergia-felhasználást és az
okozott szén-dioxid kibocsátást tartalmazza a 3-1. táblázat. A végsőenergia energiahordozó
szerinti havi megoszlását a 3-1. ábra mutatja be a külső körön, míg belül a primerenergia
látható. A jellemző energiahordozó a földgáz, amely a primerenergia 49%-át, a végsőenergia
62%-át a tette ki.
A telephelyeken tevékenységhez kapcsolódó felhasználás az orvosi gépek és a konyhák
fogyasztása. Az energetikai audit alapján az orvosi berendezések között nincs nagy fogyasztó,
csak a konyhai üstök villamos teljesítménye jelentős (395 kWe). A konyhában, 2018 májusában
egy új sütő került beüzemelésre (46 kWe), amit a régi sütővel (36 kWe) felváltva használnak. A
konyha saját villamos almérővel mérve van, így ezt a tevékenység részterülethez tudtuk sorolni,
míg a fennmaradó fogyasztás jellemzően az épületekhez tartozik.
Rendelkezésünkre állt a vállalat gépjárműveinek havi üzemanyag-fogyasztása. A benzin- és
gázolajfogyasztás alapján meghatároztuk a szállítás részterület primerenergia-felhasználását is.
A terület gázolajfogyasztása jelentősebb a benzinfogyasztásnál.
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3-1. táblázat

2020.

Energiahordozó

Vételezett
mennyiség

Végsőenergia
[kWhü+e+th/m]

Primerenergia
[kWhü/m]

Szén-dioxid
kibocsátás
2
[kt CO /m]

Villamos energia

610 820 kWhe

610 820

1 527 050

0,2291

Földgáz

258 595 Nm3

2 749 123

2 749 123

0,5443

PB-gáz

54 679 kg

706 289

706 289

0,1575

4 066 232

4 982 462

0,9309

Épületek

Részterület összesen
Tevékenység

Villamos energia

171 332 kWhe

171 332

428 330

0,0642

Benzin

6 252 l

61 172

61 172

0,0163

Gázolaj

14 035 l

137 306

137 306

0,0367

198 478

198 478

0,0530

4 436 042

5 609 270

1,0481

Szállítás

Részterület összesen
Összesen

3-1. ábra

3.2. FÖLDGÁZFELHASZNÁLÁS
Az ”URBS PRO PATIENTE” Közhasznú Nonprofit Kft.-nél a Kiskovácsi telephelyen van
jelentős fűtési és hmv készítési célú földgázfelhasználás (kórház, SARA otthon, karbantartó
épület és raktár). Budakalászon PB-gázzal fűtenek és készítenek használati melegvizet.
A vállalat 2020 évi földgázfelhasználását (az egyes mérési pontok fogyasztását Nm3-ben) a 3-2.
ábra mutatja, fogyasztási helyenkénti bontásban. A fogyasztás az elmúlt négy évet tekintve a
hőmérséklettel arányosan változott, ami igaz a téli hónapok átlaghőmérsékleteire is (január-
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március és október-december). Idén a tavalyihoz képest az éves átlaghőmérséklet és a fűtési
szezon átlaghőmérséklete is csökkent, a fogyasztás pedig nőtt.

3-2. ábra

2020-ban a fűtési szezon májusig elhúzódott az alacsonyabb hőmérsékletek miatt, tehát a fűtési
szezon hossza a 2019-es 189 napról 195 napra nőtt. A 3-3. ábra az elmúlt évek havi
fogyasztásait mutatja be. Látható a 2019-2020-as megnyúlt fűtési szezon.
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3-3. ábra

3.3. PB-GÁZ FELHASZNÁLÁS
A Vállalat budakalászi telephelyén vezetékes földgáz kapcsolat nincs kiépítve, így az épületek
fűtését és a használati melegvíz előállítását PB-gázzal oldják meg. A 3-4. ábra mutatja a
2015-2020-es évek fogyasztási adatainak összehasonlítását. A fogyasztás évről évre a
hőmérséklettel fordítottan arányosan változott, azonban a 2020-ban az előző évhez képest
alacsonyabb volt az éves átlag, valamint a téli hónapok átlag hőmérséklete is, ennek ellenére a
fogyasztás kevesebb volt.
A havi fogyasztásokat a 3-5. ábra mutatja, ahol megfigyelhető a 2019-20-as fűtési szezon
meghosszabbodása.
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3-4. ábra

3-5. ábra

1. változat

13

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI JELENTÉS
ESZ-HU-2020UPP

”URBS PRO PATIENTE” Közhasznú
Nonprofit Kft.

3.4. VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS
A Vállalat havi villamosenergia-fogyasztását 2015-ig visszamenően mutatja a 3-6. ábra. A
Kiskovácsi kórház fogyasztásának bontása a konyha és az egyéb felhasználás szerint 2017
januárjától állt rendelkezésünkre, a korábbi évekről csak a telephely teljes fogyasztását
közöltük. A havi felhasználások a hőmérséklettel fordítottan arányosan mozognak, a téli
megnövekedett világítási igény, valamint a fűtési gépészeti berendezések működésének
köszönhetően. 2020-ban szinte az összes hónapban elmaradt az össz fogyasztás az egy évvel
korábbihoz képest.
A 3-7. ábra az előző évek villamosenergia-fogyasztásait veti össze. Látható, hogy kis
mértékben függött csak az éves átlaghőmérséklettől.

3-6. ábra

1. változat

14

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI JELENTÉS
ESZ-HU-2020UPP

”URBS PRO PATIENTE” Közhasznú
Nonprofit Kft.

3-7. ábra

3.5. ÜZEMANYAG-FELHASZNÁLÁS
A Vállalat több járművel rendelkezik: benzinüzemű és dieselüzemű kisteherautókkal és
személygépkocsikkal és egy dieselüzemű kisbusszal. A járműveket változatos célokra, például
személy-, étel-, beteg-, vagy vérszállításra használják, így a szállítás részterület
energiafogyasztását teszik ki. A benzin és gázolaj havi tüzelőhő-fogyasztását az előző három
éves időszakra a 3-8. ábra mutatja. A fogyasztásoknak csak az utóbbi két évben van
szezonalitása, télen növekménnyel, egyébként csak a hónapok hosszával arányos ingadozás
látható az adatokban.
Az éves felhasználásokat hasonlítja össze a 3-9. ábra. Látható, hogy a gázolajfogyasztás enyhe
csökkenést mutat az utóbbi három évben, a benzinfogyasztás pedig jelentősen megnőtt, mivel
az új gépjárművek beszerzésénél jellemzően benzin üzemű autókat vásároltak.
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4. ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK
4.1. ENERGIAHATÉKONYSÁGI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK
A vizsgált időszakban nem történt energiahatékonysági célú beruházás.
4.2. SZEMLÉLETFORMÁLÁSI TEVÉKENYSÉG
A vizsgált időszakban nem történt szemléletformálási tevékenység.

5. ENERGETIKAI SZAKREFERENSI TEVÉKENYSÉG
A 2020-as év során június 30-áig elvégeztük a Vállalat részére a 2-2017 (II.16.) MEKH rendelet
által előírt adatszolgáltatást, az előző évekhez hasonlóan. Emellett tájékoztatást adtunk a
Vállalat energiahatékonysággal kapcsolatos egyéb teendőiről, mint az éves nagyvállalati
regisztráció és regisztrációs díj befizetése, valamint az energetikai audit elkészíttetése.
Az év során folyamatosan részletesen elemeztük a Vállalat Kiskovácsi Kórház telephelyén a
villamos teljesítmények alakulását, és a lekötések és operatív többlet mértékét. A
villamosenergia-felhasználás minden télen megnövekszik, így ekkor nagyobb teljesítmények
várhatóak. Az alap 225 kW-os lekötést a januárban 2-szer, februárban 1-szer és decemberben
szintén 1-szer, míg a januári és decemberi operatív többlettel megemelt 250 kW és a novemberi
245 kW teljesítményt egyszer sem lépte át a 15 perces átlagteljesítmény. A csúcsok általában
reggel 6 és 7 óra között voltak.
Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek számára a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal új rendeletben határozta meg a villamosenergiafogyasztást pontosan nyomon követő almérők telepítési szabályait, valamint a mérés minimális
követelményeit. A MEKH rendeletet „az energetikai szakreferens igénybevételére köteles
gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők
alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról” alapján az új
mérési kötelezettség ütemezett módon, fokozatosan kiterjesztve kerül bevezetésre. Havi
jelentéseinkben összefoglaltuk a rendeletnek megfelelő almérők tulajdonságait, a lehetséges
kötelezettségeket és kivételeket.

6. Összefoglalás
A 122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet (az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról)
7/A. § e) bekezdés alapján az energetikai szakreferens összefoglaló éves jelentést készít az
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a
tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott
üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz.
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2020-ban a nyári hónapok átlaghőmérséklete 0,4°C-kal, a téli hónapoké 0,5°C-kal, míg az éves
átlaghőmérséklet 0,5°C-kal alacsonyabb volt, mint a tavalyi azonos időszaké. Az idei február,
szeptember melegebb, a hónapok túlnyomó része azonban hidegebb volt az előző évnél.
A Vállalat jellemző energiahordozója, a földgáz fogyasztása 2019-hez képest összességében
~5%-kal nőtt az elhúzódó 2019-20-as fűtési szezonnak köszönhetően.
A szintén jelentős villamosenergia-felhasználáson megfigyelhető, hogy az elmúlt négy évben
az éves fogyasztás együtt mozog az éves külső átlag hőmérséklettel. 2019-hez képest csökkent
a külső átlag hőmérséklet, ezzel együtt az éves felhasználás is mérséklődött 2,5%-kal.
A fűtési célú PB-gáz fogyasztás a külső éves átlag hőmérséklet csökkenés ellenére 5%-kal
csökkent.
Az éves gázolajfelhasználás változása 5,4% volt negatív irányban az előző évhez képest, a
benzinfogyasztás pedig 17,1%-ot csökkent, de az üzemanyagok a teljes végsőenergia
felhasználásnak összesen 4,5%-át tették ki.
A vizsgált időszakban tudomásunk szerint nem volt energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházás, vagy szemléletformálási tevékenység.
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